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Aquestes darreres setmanes he tingut el plaer de
conèixer i fer feina amb na Tiu Herrero professora de
cuina i pastisseria de l’IES Juníper Serra.
Apart de la seva vessant docent, n’he descobert una
altre: la part musical i artística; i es que na Tiu acaba de
publicar el seu primer disc que s’anomena,
precisament, musicogastronomia (Blau-Discmedi).
Es tracta d’un treball que combina el millor dels dos
móns, la cuina i la música, amb aires folks, salpebrat
amb un poc de pop, musica dance i aromatitzat amb un
poc de música llatina.
El treball presenta 14 temes originals, molt riscs
musicalment i amb lletres molt treballades, que
confereixen aquest toc especial al grup.
Recepta, pa amb oli, Adrià, pruna de lluna o el divertit
Calipo, són alguns dels temes del treball de na Tiu, un
disc de cançons plenes de color i amb lletres sucoses
que quasi be es poden assaborir.
Completen l’agrupació: Aníbal Ferrer a la percussió,
Jaume Llodrà amb el contrabaix i Jordi Tugores a la
guitarra i a la veu.
Les properes cites per a veure els directes de na Tiu
son:
22 de maig ( Teatre de Santanyí a les 21:30h)
29 de maig ( Teatre Sa Taulera – Andratx a les 21:00h)
Si voleu mes informació sobre Musicogastronomia
podeu visitar les webs www.tiu.cat i
www.myspace.com/tiumallorca.
Aprofit un poc d’espai que hem queda aquesta setmana
per a informar que per al proper dilluns 15 de juny,
l’associació de restauració de balears organitza un
homenatge a Mestre Tomeu Esteva, mestre de mestres
cuiners i tota una icona de la gastronomia Mallorquina.
L’acte es durà a terme en el Restaurant Molí d’es
Comte a les 20,30h.

Si algú està interessat en assistir-hi o demanar més
informació es pot adreçar a les oficines de Restauració
a Via Alemanya nº2 2º de 10 a 16 hores.
Que passeu una bona setmana i ens trobam aquí mateix
dintre de 7dies. Podeu enviar els vostres comentaris per
a aquesta secció a parlemdecuina@hotmail.com o bé

visitar la web www.cuinant.com
Fe d’errades: A l’article publicat el 9
de maig,,el nom correcte del titular és
SPAIN SKILLS i no “Spai Kills”.

Juan A. Fernández
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Aquesta setmana encetaré l’article amb un
comentari d’agraïment. En el setmanari passat (2-5)
D. Joan Castanyer Coll , en va tornar obsequiar amb
una glosa. Estic encantat de tenir un lector tan
fidel com ell i li agreix que tingui tantes
deferències cap a la meva persona. A més no
consider que les seves paraules siguin sobreres,
com ell creu que si ho són les meves, ja que durant
molts anys (Dictadura Franquista, recorda?) vaig
lluitar per la llibertat d’expressió (de tots, inclòs
dels que no opinen com jo); pagant-ho amb
detencions arbitràries i altres perreries que no
contaré aquí.
Havia preparat una glosa de contestació, però m’ho
he repensat i he preferit simplement dir-li: Jo Sr.
Castanyer, malgrat vostè es permeti jutjar-me, posar
en dubte la meva opinió, ( a la que tinc tan dret com
vostè. Recorda que vivim en una democràcia?),
recomanar-me que deixi tranquil al seu “Sant Pare”, i
altres apreciacions de les que no n’escriuré. Dir-li:
sr. Castanyer, jo també l’estim.
Tot seguit, li faré un tast de la glosa, perquè vegi que
no és cap excusa de mal pagador, el no publicar-la.

“Jo encara no l’he jutjat
i Déu em guard de fer-ho
ja que em sembla que ha pecat
qui no s’aplica el sermó”

Per cert, esper que contesti amb una bona glosa, que
el Congrés admetés a tràmit una proposta d’ICV,
perquè es reprovin públicament les declaracions
efectuades pel Papa Benet XVI sobre la sida i l’ús
del preservatiu en el seu viatge a l’Àfrica. A tot això,
afegir que dues diputades del P.P. fessin costat a la
iniciativa, va estranyar a les fons vaticanes. I això
ha remogut una olla de grills dins la Conferencia

Episcopal Española. Per cert, li pos el nom del qui
ha fet la proposició: El diputat d’ICV Joan Herrera.
Ho dic perquè sàpiga a qui dirigir-li la propera glosa.
I afegiré, que per més informació, la pot trobar a la
pàgina 25 del Diari de Balears del passat 3 de maig.
Esper veure la glosa ben aviat (no m’agradaria pensar
que fa parts i quarts) i que aquest senyor ,no
l’inspiri tant com jo.

I ara passaré a coses serioses.

Quan surti publicat aquest article, estarem a dues
passes del Firo. I si puc i tinc temps, m’he proposat
anar fent una crònica d’imatges a aquesta pàgina que
es diu Facebook, de gran part dels actes de la Fira, i
part o parts del Firo en el que hi pugui estar i captar
les imatges del mateix.
Bot a un altre tema. Que també apareix al mateix
Dbalears que he esmentat. “La FAES sosté que la
dictadura (franquista) no fou feixista”. I ara que els
hi contest? M’he demanat. Val la pena, contestar-li al
Sr. Ramirez que en el seu article, defensa que el
franquisme no tenia base ideològica. Si ho hem
d’entendre en que no pensaven, a lo millor estaria
d’acord. Però per l’amor de Déu, una repressió
summament i ben organitzada durant quaranta anys,
ha de tenir un “autor o autors ideològics”. Això cau
pel seu propi pes i “no estan en desiertos ni en
montañas lejanas” paraules textuals del Sr. Ansar
parlant dels autors intel.lectuals de l’atemptat de l’11
M. Hi afegiré una cosa que em tinc guardada. En una
entrevista i supós, presumptivament és clar, que el
programa i el vídeo seran molt, però que molt difícils
de localitzar , que li feu el periodista Sr. Castillo al
proclític Ansar; en un moment de l’entrevista digué:
“Lo que querian los terroristas” i “o lapsus mentis” o
lapsus gestual, la seva mà dreta anar directament al

seu pit. O sigui, quan ens assenyalam a nosaltres
mateixos per donar més força al que diem. Ho deix
aquí, ja que em va saber molt greu no anotar el
programa. Tant la meva dona, com jo, vàrem quedar
estorats del gest i de la seva significació. El
programa fou emès a TV5. No hi afegiré res més, ja
que hi teniu un bon punt per a la reflexió.
Bé, encara manca una mica per l’hora d’enviar
l’article al setmanari i esper que no hagi de viure, ni
de veure més pixades fora de test. Ni de dins les
nostres contrades, ni de defora, que un té molta
paciència, però comença a tenir el gavatx ple. I és
que això d’intentar esser respectuós amb el personal i
amb segon quina burri-fauna , malgrat t’ho vulguin
fer amb una canya rompuda, arriba a esser prou
cansat. I és que si t’han de donar per allà, com em va
dir un amic meu, al menys passar-hi gust.
Per cert que aquest mateix dissabte hi haurà la
cadena per la llengua a Palma. M’encantaria anar-
hi, ja que per desgràcia té massa enemics, inclòs el
que a vegades el parlen en la intimitat. Però com
uns contes fa l’ase i l’altre el carreter, i la mare de
la meva dona es troba bastant malament i està
ingressada a l’hospital i no puc fer plans, veig
bastant complicat assistir-hi. Afegir que al manco,
sinó hi puc anar, amb esperit si que hi seré i desig
que la convocatòria tingui tot el suport que precisi
, ja que ens hi jugam molt.
Quan surti l’article estarem en capella pel Firo i
esper que el seu ànim lúdic, sense
estralls, sigui el que realment es
manifesti durant ell.
Que desfruiteu d’ell.

Josep Bonnín
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Lectors fidels i pixades fora de test


